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DODATEK Č. l
KE SMLOUVĚ O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO OBCÍ PRO

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE BABYLON

Smluvní strany

l. Obec Babylon
adresa: Babylon Cp. 27, 344 01 Domažlice
IČO: 00572551
zastoupená starostou Pavlem Bambáskem

(dále jen Obec) na straně jedné

a

2. Josef Mervart
se sídlem: Babylon 120, 344 01 Domažlice
IČO: 67085059

(dále jen Původce) na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených
skutečnostech tento

dodatek Č. l:

I.
Úvodní ustanovení

výše uvedení účastníci uzavřeli dne 7. 8. 2019 Smlouvu o využiti systému zavedeného Obcí
pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon (dále jen Smlouva).

II.
Předmět dodatku

l. Článek I. odst. 2. Smlouvy nově zní: Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2020 ze dne 25. 2. 2020 (dále jen Vyhláška) systém shromažďování, sběru,
přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadů vznikajících na jejím
katastrálním území (dále jen Systém).

2. Smluvní strany tímto ruší přílohy č. l a č. 2 Smlouvy a nahrazuji je novými přílohami
č. l a č. 2, které jsou přílohami tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu.



3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

V Babyloně d,,, .ä:'.. C ... ,7C"'.>C'

Obec Babylon
Pavel Bambásek

starosta obce EC

"BabyYně dne

Josef Mervart

Příloha č. l: Stejnopis Ceníku

Příloha Č. 2: Stejnopis Vyhlášky



Příloha č. l

Ceník
za využívání systému Obce pro původce odpadů ve smyslu § 4 odst. l

písm. x) zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech

Cena za svoz a uložení odpadu složením podobného komunálnímu:
· Cena za svoz l ks nádoby o obsahu 120 l je 2 200 KČ l rok,
· Cena za svoz 1 ks nádoby o obsahu 120 l pro sezonní provozovny je l 100 KČ l rok,
· Cena za svoz l ks kontejneru o obsahu l 100 l je 22 000 KČ l rok,
· Cena za svoz 1 ks kontejneru o obsahu l 100 l pro sezonní provozovny je 11 000 KČ l rolg
· Drobní živnostnici, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a v rámci své nevýrobní

činnosti produkuji směsný odpad v množství menším než 20 ] týdně - zdarma.

Svoz je prováděn zpravidla 4lx ročnČ; v období leden až duben a říjen až prosinec lx týdně,
v měsících květen až září lx za 14 dní, a to vždy v pondělí.

Cena za využití systému při produkci složek tříděného odpadu:
· Roční poplatek při produkci tříděného odpadu do objemu l 500 l činí l 000KČ,
· Sezónni poplatek při produkci tříděného odpadu do objemu l 500 l činí 500 KČ,
· Při produkci nad l 500 l ročně je za každých dalších l 500 l účtován poplatek l 000KČ,
· Sezónni poplatek při produkci nad l 500 l za každých dalších l 500 l činí 500 KČ,
· Drobní Živnostníci, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a v rámci své nevýrobní

činnosti produkuji tříděný odpad v množství menším než 20 ] týdně - zdarma.

Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních označených sběrných nádob, místa umístěni jsou
uvedena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020.

Sezónni provozovnou se rozumí provozovna, která je v provozu nejvíce 6 měsíců v daném roce.

Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou uvedené včetně DPH.

Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce Babylon dne 25. 2. 2020.



Příloha č. 2

OBEC BABYLON
Zastupitelstvo obce Babylon

Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2020,
o stanoveni systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, tříděni,

využíváni a odstraňování komunálních odpadů a nakládáni se stavebním
odpadem na území obce Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon se na svém zasedání dne 25. 2. 2020 usnesením č. 2/2020
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřÍzení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanoveni

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ováni,
sběru, přepravy, tříděni. využívání a odstraňováni komunálnich odpadů vznikajících na
území obce Babylon, včetně nakládáni se stavebním odpadem'.

ČI. 2
Tříděni komunálního odpadu

l) Komunálni odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahvi,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Textilní materiály (včetně obuvi),
i) Směsný komunálni odpad,
j) jedlé oleje a tuky'.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytříděni podle odstavce 1 písm. a), b), C), d), e), f), g), h) a j).

ČI. 3
Shromažd'ováni tříděného odpadu

l) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštni sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

' Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
' Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďováni složek komunálního odpadu - § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.



a) na pozemku parč. č. 118/8 u bytovek - sběrné nádoby na papír, plasty a sklo,
b) na pozemku parc. č. 84/26 na konci hráze směrem k Pasečnici - sběrné nádoby na

papír, plasty a sklo,
C) na pozemku parc. č. st. 26 vedle budovy obecního úřadu - sběrné nádoby na papír,

plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textilní materiály,
d) v budově obecního úřadu č. p. 27 - sběrné boxy na drobné

elektrospotřebiče a baterie,
e) na pozemku parč. č. 84/1 za hasičárnou - velkoobjemový kontejner na biologické

odpady rostlinného původu.

3) Zvláštni sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu - kontejner zelené barvy,
b) Papír - barva modrá,
C) Plasty včetně PET lahvi - barva žlutá,
d) Sklo - barva bílá pro čiré sklo a zelená pro barevné sklo,
e) Kovy - barva šedá, kontejner je opatřen nápisem Kovy;
f) Textilní materiály (včetně obuvi) - barva bílá, kontejner je opatřen nápisem Sběr

oděvů, obuvi a textilu,
g) Jedlé oleje a tuky' - barva černá, sběrná nádoba je opatřena nápisem Jedlé

oleje a tuky.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

ČI. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

l) Sběr a svoz nebezpečných složek komuná|niho odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát
ročně jejich odebiránhn na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.

2) Nebezpečný odpad drobného charakteru (např. malé baterie a akumulátory, kalkulačky
apod.) je možné celoročně ukládat do sběrných boxu, které jsou umístěny v budově
obecního úřadu.

3) Shromažd'ováni nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v ČI. 3 odst. 4.

ČI. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

l) objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

' Jedlé oleje a tuky jsou odkládány do sběrné nádoby v uzavřené plastové nádobě (láhev, kanystr apod.).

l



2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát ročně jeho
odebiránÍm na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.

l) Shromažd'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v či. 3 odst. 4.

ČI. 6
Shromažd'ováni směsného komunálního odpadu

l) Směsný komunálni odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:

a) popelnice a kontejnery určené ke shromažd'ováni směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, skužící pro

odkládáni drobného směsného komuná|ního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládáni se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuálnI nebo společná pro vÍce uživatelů.

ČI. 7
Nakládání se stavebním odpadem

l) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličnI odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odloženi stavebního odpadu je možné objednat kontejner. který bude přistaven
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Babylon.

ČI. 8
Závěrečná ustanovení

l) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Babylon
č. 2/2019, o stanoveni systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třidění, využÍváni
a odstraňováni komunálních odpadů a nakládáni se stavebním odpadem na území obce
Babylon, ze dne 9. 12. 2019.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni.

Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka

Pavel Bambásek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


